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2014القاهرة١١-١١-١٩٩٢مروان مصطفي عبد العال1

2011القاهرة٠١-١٠-١٩٨٨محمد الجوهري محمود حسن 2

2008القاهرة ٠٧-١١-١٩٨٦محمود جالل  امين درويش 3

2007الغربية ٠٦-١١-١٩٨٦مروة مصطفي احمد ابو العدل 4

2014القاهرة ٢٧-١٠-١٩٩١سارة السيد محمد عثمان 5

2012القاهرة ٢٤-١٠-١٩٩١مجدي سمير محمد ناصف 6

2013المنوفية ٢٥-٠٦-١٩٩٢مؤمن محمد زنون فرحات 7

2012القاهرة ٢٢-٠٣-١٩٩١عمرو محمد صالح فريد سالم 8

2013القاهرة ١٦-١١-١٩٨٩عماد حمدي محمد عطية 9

2004الغربية ٢٧-٠٩-١٩٨٣شريف محمد عبد الملك السيد10

2012القاهرة ٠٩-٠٦-١٩٩٢محمود صبري احمد 11

2007القاهرة ٢٢-٠٨-١٩٨٦عبد الرحمن حسين محمد 12

2014القاهرة ١٠-٠٥-١٩٩٢محمد احمد محي الدين حسن 13

2012القاهرة ٠١-٠٣-١٩٩٠احمد فهمي محمد رشدي 14

2012القاهرة ٠١-٠٨-١٩٨٩مينا سمير جرجس15

2014القليوبية ٢٤-٠٥-١٩٨٩محمود سيد محمد اسماعيل 16

2009القاهرة ١٣-١٢-١٩٨٨محمود عطا خليل حسن 17

2013السوهاج ١٩-١٠-١٩٩١عبد الجواد محي عبد الجواد 18

2008القاهرة ١٦-٠٥-١٩٨٧محمد علي سيد علي 19

2007الغربية ٠٧-٠٣-١٩٨٦حامد يسري رمضان علي 20

2010الشرقية ١٨-٠٣-١٩٨٩محمود عيسي عبد الغني عيسي21

2007القاهرة ٠٥-٠٦-١٩٨٥مصطفي حسن مصطفي منصور 22

2013القاهرة ٠٩-٠٤-١٩٨٩محمد ابراهيم احمد ابراهيم علي 23

2013القاهرة ٠١-١٠-١٩٩٣حازم ايهاب ابراهيم الدسوقي 24

2009الجيزة ٢٨-١٢-١٩٨٧شيماء محمد محمد الفوال 25

2010القاهرة ١٢-١٢-١٩٨٨هبه هللا مجدي محمد المهدي 26

2010الجيزة ٠٨-٠٥-١٩٨٩احمد محمود محمد عطية 27
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2009القاهرة ١٥-١٢-١٩٨٨مجدي عادل حسين عبد الحميد 28

2013القاهرة ١٩-٠٢-١٩٩١سيد احمد سيد محمد 29

2013القاهرة ١٠-٠٢-١٩٩٠مؤمن محمد علي محمد 30

2012القاهرة ٢٠-٠٢-١٩٩٠مريم محمد سلمي محمد 31

2008القاهرة ٠١-٠١-١٩٨٧محمد توفيق عبد العال عفيفي 32

2009القاهرة ٠٥-٠٩-١٩٨٣دينا مجدي محمود دياب 33

2012القاهرة ١٥-٠٦-١٩٩١محمد عبد الناصر جابر سعد 34

2010القاهرة ١٨-٠٦-١٩٨٧محمد عبد الفتاح عبد الرحمن 35

2010القاهرة ٠٨-٠٣-١٩٩٠مؤمن محمود عبد الرحمن 36

2009القاهرة ٠١-٠٢-١٩٨٧وجدي فايق فخري 37

2008القاهرة ٠١-٠١-١٩٨٨محمد احمد ابراهيم ابو النجاه 38

2012المنيا ٢٠-٠٩-١٩٩٠محمود نبيل حسين عبد الباقي 39

2012القاهرة ٣١-٠٨-١٩٩١نهي سمير سعد الدين السيد 40

2013القاهرة ٢٥-٠٧-١٩٩٢عال عبد هللا خالد محمد 41

2011القليوبية ٢٠-٠٥-١٩٨٧سامح حسين علي البيومي حسين 42

2013القاهرة ١٨-١١-١٩٩٠احمد صالح احمد حسين 43

2010القاهرة ١٨-٠٦-١٩٨٨هشام زكريا عبد العزيز السيد 44

2013الغربية ٣٠-٠٣-١٩٩١احمد محمد حامد الباجوري 45

2013القاهرة ٢٩-٠٩-١٩٨٩احمد مجدي محمد ابراهيم 46

2008القاهرة ٢٦-٠٨-١٩٨٧احمد ماهر حسن غازي 47

2012الجيزة ١٢-٠٩-١٩٩١راضي عادل راضي محمد محمود 48

2012الغربية ١٥-٠٢-١٩٩٢محمود حافظ صابر حسين 49

2010الجيزة ٢٥-٠٥-١٩٨٨هشام عصام علي عبد النبي 50

2010القاهرة ١٣-٠١-١٩٨٨معتز محي غريب محمود بدر 51

2012القاهرة ١٠-٠٣-١٩٩١عبد المنعم مصطفي عبد الفتاح 52

2011الجيزة ١٥-٠٨-١٩٨٩محمد محمود احمد عبد الاله 53

2008الجيزة ١٢-١١-١٩٨٧مصطفي طلبه السيد طلبه 54

2013القاهرة ١٦-٠٣-١٩٩٣محمود محمد عبد الدائم 55

2013القناة ٠١-٠١-١٩٩٢مصطفي اسماعيل عبد السميع 56

2013الجيزة ١٤-٠٣-١٩٩٢حسام حسن صدقي محمد 57

2011القاهرة ٠٤-١١-١٩٨٩محمد علي محمد محمد 58

2009الجيزة ٢١-٠٣-١٩٨٦احمد مصطفي رزق ابراهيم 59

2008المنوفية ١٥-٠٧-١٩٨٦وائل محمد عبد العزيز طلبه 60

2012القاهرة ٠٩-١١-١٩٩٠بسنت مصطفي عبد الغني 61

2008القليوبية ٢٩-٠٨-١٩٨٧احمد حمدي محمد عبد العاطي 62

2009القاهرة١٠-٠٧-١٩٨٨خالد محمد محمد سليمان 63

2007القاهرة١٢-٠٧-١٩٨٦محمود سيد عبد المولي 64

2010القاهرة٠٢-٠٤-١٩٨٨بسمة سيد عبد السميع 65

201القاهرة٠٧-٠٨-١٩٨٧احمد مصطفي احمد عبد الباسط 66

2011القاهرة٢٦-٠٨-١٩٨٦احمد عثمان صالح 67

2014القاهرة٢٣-٠٥-١٩٨٨محمود رفعت محمود عبد القادر 68

2010القاهرة ٠٢-٠٢-١٩٩٠محمود بالل عبد الرحيم محمد كامل69

2013القاهرة ٣٠-٠١-١٩٨٩اسالم شعبان عبد العاطي 70

2010القاهرة ٢٦-٠٧-١٩٨٩محمد سعيد بدر درويش 71

2012القاهرة ٠٨-٠٥-١٩٩٠مالك ابراهيم نور 72



2012القاهرة ٣٠-٠٩-١٩٩١علي امين سيد صالح 73

2011القاهرة ١٢-٠٧-١٩٨٨خالد محمد عبد المعز محمد محمود74

2010القاهرة ١٠-٠٤-١٩٨٨احمد عصام احمد احمد 75

2011القاهرة ٢٧-٠٦-١٩٨٩محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم 76

2013القاهرة ١٥-٠٢-١٩٨٩محمود عادل محمد السيد ابراهيم 77

2011القاهرة ٠١-٠١-١٩٩٠اسالم فتحي ابو رواش ابراهيم 78

2009القاهرة ١٥-٠٧-١٩٨٨سيد محمد سيد موسي 79

2013القاهرة ٢٩-٠٤-١٩٩٠محمد عبد الرحيم سعد عبد الرحيم 80

2009الجيزة ٠٦-٠٣-١٩٨٨محمد جمال سيد اسماعيل محمد 81

2010القاهرة ٠١-٠٢-١٩٨٨امير كمال رشدي سليمان صالح 82

2008القاهرة ٠٧-٠٢-١٩٨٨مؤمن عاطف عبد الحي 83

2008الشرقية ٠١-٠١-١٩٨٨ابراهيم علي ابراهيم سرحان 84

2008القناة ١٦-٠٦-١٩٨٧محمد ابو الخير حجاج حسن 85

2011الجيزة ١٨-٠٥-١٩٨٧محمد جمال حسن حسن 86

2009القاهرة ٠٩-٠٤-١٩٨٨محمود شاكر محمد نصر ابو النصر87

2009الجيزة ١٦-٠٨-١٩٨٩ميسون مدحت محمد حسن 88

2013القاهرة ٢٧-٠٥-١٩٨٩محمد مبروك علي محمد 89

2012القاهرة ٠٩-٠٩-١٩٩١محمد اسامة محمد  جمال الدين 90

2013القاهرة ٠٧-٠١-١٩٨٨عمرو احمد رمضان علي 91

2011القاهرة ٠٩-٠٣-١٩٨٨اسالم عماد سعيد ابراهيم عماد 92

2010القاهرة ١٠-٠٨-١٩٨٩احمد محمد عبد العزيز محمد 93

2011القاهرة ٢٣-١١-١٩٨٩روماني رزق نور النسيم 94

2010القاهرة٠٦-٠٢-١٩٨٩خالد حسين أحمد حسين95

2011الجيزة ١٢-٠٧-١٩٨٩محمود سعيد احمد محمد 96

2013القليوبية ٣٠-٠٩-١٩٨٨محمد محمد سيف الدين احمد 97

2013القاهرة ١٠-٠٥-١٩٩٠نيفين هشام رشاد حسن 98

2012الدقهلية ١١-٠٨-١٩٨٨هشام مجدي طه محمود سالم 99

2013القاهرة ٢٤-٠١-١٩٨٩خالد محمد محمد احمد 100

2007القاهرة ١٢-٠٩-١٩٨٦محمد احمد فرغلي علي اسماعيل 101

2013القليوبية ٠٦-١٠-١٩٩١وفاء محمد عبد الفتاح 102

2007المنوفية ١٠-٠١-١٩٨٧فاطمة رجب محمد قنديل 103

2011الشرقية ٠٢-٠٤-١٩٨٨احمد عبد الكريم محمد سليم عطية 104

2010الجيزة ٢٥-٠٨-١٩٨٩محمد فوزي محمود محمد نور 105

2012القاهرة ١٠-٠٥-١٩٩١طارق يسري ابراهيم محمود 106

2007القاهرة ١٨-٠٨-١٩٨٦رامي احمد سيد ابو حسن 107

2011الجيزة ١٥-١٠-١٩٨٩احمد مصطفي موسي مصطفي 108

2008القاهرة ٢٩-٠١-١٩٨٨احمد الدسوقي بيومي 109

2008الجيزة ١٩-٠٢-١٩٨٨محمد عبد الرحمن عبد العزيز 110

2013القليوبية ٢٢-٠٣-١٩٩٢احمد عبد الرحمن قاسم عبد الرحمن 111

2013القاهرة ٠٣-١٢-١٩٨٦كريم عادل السيد ابراهيم 112

2012البحيرة ١٦-١٠-١٩٩٠محمد سعد محمد رفاعي 113

2010القاهرة ٠١-٠٦-١٩٨٨حسام الدين مصطفي السيد 114

2007القاهرة ٢٣-٠٧-١٩٨٦منتصر صالح موسي حسن 115

2012القاهرة٠٥-٠٨-١٩٩٠محمد فاروق عبدالحكيم محمد116

2007القاهرة٠٤-٠٧-١٩٨٦دينا جمال عبدالناصر محمد117



2013الجيزة١٠-٠٦-١٩٩٢دينا كمال حسنى118

2009القاهرة١٨-٠٤-١٩٨٦محمد عادل محمد119

2012القاهرة٢٧-٠٩-١٩٩١سماح فتحى محمد ابوزيد120

2011المنوفية٣٠-٠٣-١٩٩١السيد نشأت السيد121

2013القاهرة١٤-٠٧-١٩٩٢أمير عزالدين عثمان حسن122

2012المنوفية٠٥-١١-١٩٩١رامى محمد عطية محمد123

2013القاهرة٠١-١٠-١٩٩١أحمد محمد رضا محمود124

2013المنيا٣٠-٠٥-١٩٩١محمد جمال محمد125

2013الدقهلية٠١-١٠-١٩٩٢محمد الطنطاوى موسى محمد126

2009الجيزة٢٤-٠١-١٩٨٤حسين فتحى عبدالنبى يوسف127

2013الشيخ زايد١٠-٠٤-١٩٩١خلود محمد فارس مدبولى128

Oct2012-٠٥06-١٢-١٩٨٨احمد كمال عيدالشافى عبداللطيف129

2012القاهرة٠٨-٠٥-١٩٨٩صالح محمد حامد130

2012القاهرة١٩-٠٨-١٩٩٢سحر عصمت كمال السباعى131

2009القاهرة١٥-٠٨-١٩٨٨نيرمين هندى حسباهلل عطية132

2011القاهرة٠١-١٠-١٩٨٩محمود سعيد عبدالرازق133

2011الجيزة١٥-٠٤-١٩٨٩اسالم احمد عادل احمد عبدالقوى134

2013الجيزة٢٣-٠٦-١٩٩٢احمد محمد زهير عبدالعزيز135

2009القليوبية٠١-٠٧-١٩٨٨احمد محمد محمد احمد136

2007القاهرة٠٦-٠٩-١٩٨٦محمد ماهر متولى متولى137

2012القاهرة١٢-٠٨-١٩٩١محمد فتحى محمد خليل138

2013منوفية٠٨-٠٣-١٩٩٩احمد فوزى عبدالموجود همام139

2008القاهرة١٩-١٢-١٩٨٧كريم حسن سيد رشدى140

2009القاهرة١٧-٠٩-١٩٨٨وليد مرسى محمد مرسى141

2007حلوان٠٧-٠٢-١٩٨٦عماد محمد عبدالرؤوف مبارك142

2012الجيزة١٦-٠٧-١٩٩٠احمد محمد عبدالعليم محمد143

2007القاهرة١٠-٠٥-١٩٨٦محمد عبدالجليل محمود عرابى144

2011القاهرة٠٧-١٠-١٩٨٧تامر محمد عاطف محمد عبدالحميد145

2011القاهرة٠٥-٠٨-١٩٩٠هدير السيد اسماعيل السيد146

2013الجيزة١٤-٠٧-١٩٩٢احمد منصور على منصور147

2011القاهرة٢١-٠٣-١٩٩١اسالم محمد السيد احمد السيد148

2013القاهرة٢٢-٠٢-١٩٩١ماريان عبده كمال عبده149

2010منوفية٢٩-٠٧-١٩٨٩حمادة محمد ابراهيم ابراهيم150

2010القاهرة١٩-٠٢-١٩٨٩عبد الرحمن عبد الرؤف151

2010القاهرة٠٣-٠١-١٩٩٠مصطفى الشاذلى عبالحكيم152

2008القاهرة٠٣-٠٥-١٩٨٧محمد الشاذلى عبد الحكيم153

2014القاهرة١٥-٠٩-١٩٩٢احمد ايمن سعد سعيد154

2014القليوبية٢١-٠٧-١٩٩١رضا كرم عبد العزيز محمود155

2011القاهرة١٧-٠١-١٩٩٠كريم سعد الدين بديع156

2013بور سعيد٠٢-٠٤-١٩٩٠مؤمن محمد محمد احمد157

2011القاهرة٢٧-٠١-١٩٩١محمد عفيفى على عفيفى158

2011القاهرة١١-٠٢-١٩٨٨معتز احمد عبد النبى159

2009القاهرة٠٧-٠٨-١٩٨٨باسم سمير كامل لمعى160

2014القاهرة٠٦-٠٩-١٩٩٠ندى عصام عبد الحميد161
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2011الشرقية٢٠-٠٥-١٩٩٠حسن محمد السيد حسن صالح162

2007األسكندرية١٨-٠٧-١٩٨٦احمد حامد عبد الرازق جمعه163

2013الشرقية٠١-٠٢-١٩٩٢احمد عماد ابراهيم على164

2012القليوبية٠٦-٠٢-١٩٨٩اسالم محمد عبد الرحمن165

2012القاهرة٢٠-١٠-١٩٩١حسام محمد عزت سعيد166

2012القليوبية٠٦-١٠-١٩٨٩عالء سمير عبد الفتاح محمد167

2008القاهرة١٨-١٠-١٩٨٦احمد يحى سيد موسى168

2007الجيزة٢٧-٠٩-١٩٨٦محمد حمدى حسن ابراهيم169

2001الجيزة١١-٠٧-١٩٨٧احمد محمد توفيق عربيه170

2011القاهرة٢٥-١١-١٩٨٧محمد هالل عبد العاطى171

2011القاهرة١٣-٠١-١٩٩٠محمد عبد الوهاب صبحى172

2008القاهرة٢٤-٠٥-١٩٨٧محمد صالح الدين السيد 173
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